ျမန္မာသတင္းလႊာ
ျမန္မာႏိုင္ငံမွတလအတြင္းျဖစ္ရပ္မ်ားအားသံုးသပ္မႈ
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campaigns, advocacy & capacity-building for human rights & democracy

အမွတ္စဥ္ ၁၀၃

၂၀၁၅
ခုု ဇူလိုင္လ

• အစိုးရသည္အက်ဥ္းသား ၆၉၆၆ ဦးကိုလႊတ္ေပးခဲ့ျပီး ထိုအထဲမွ ၁၃
ဦးမွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံေရး
အက်ဥ္းသား ၁၂၀ ဦးမွာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားထဲတြင္ရွိေနဆဲျဖစ္ျပီး
၄၄၄ ဦးမွာ တရားရင္ဆုိင္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရဆဲျဖစ္သည္။
• လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ စစ္တပ္ မွရွိေနျခင္းကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည့္

ဤသတင္းလႊာတြင္
ပင္မသတင္း
၂ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၃ ဦးလြတ္
၂ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပသူမ်ားအဖမ္းခံရ
၃ လက္ပံတန္းေက်ာင္းသားမ်ားရံုးဆက္ထုတ္
၄ HRD မ်ားအားျခိမ္းေျခာက္မႈပိုမ်ားလာ

ေက်ာင္းသားမ်ားအား အာဏာပုိင္မ်ားမွဖမ္းဆီးျပီးတရားစြဲဆိုခဲ့ၾက

ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းသတင္း

သည္။ လက္ပံတန္းေက်ာင္းသားမ်ားရံုးထုတ္ကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့

၄ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ေၾကျငာ

ျပီး သာယာဝတီေထာင္မွအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္

၅ လႊတ္ေတာ္ ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝး

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၃၅ ဦးအား ေထာင္ဝင္စာပိတ္ပင္ရ န္ႏွင့္ တိုက္

၆ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မႈပယ္ခ်ခံရ

ပိတ္ပစ္ဒါဏ္ေပးရန္အတြက္ ၁၈၉၄ အက်ဥ္းေထာင္အက္ဥပေဒအား

၆ ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မွတိုက္ပြဲမ်ား

အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။

၇ ကရင္ျပည္နယ္မွတိုက္ပြဲမ်ား

• ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ AAPP ႏွင့္ ျမန္
မာ့အေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြဲ႔ တို႔၏အစီရင္ခံစာက ျမန္မာ
ႏုိင္ငံတြင္ ေရွ႕တန္းမွလုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ လူ႔အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ အစိုးရမွပိုမိုေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ျခိမ္း
ေျခာက္လာမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရပါသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
• အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏိုဝင္ဘာလ ၈
ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္မည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။

လူ႔အခြင့္အေရး
၈ အီးေမးလ္ကအြန္လိုင္းေစာင့္ၾကည့္မႈကို
ဖြင့္ခ်
၈ UNHRC ဆံုးျဖတ္ခ်က္
၉ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစခံရ
အိုးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရျခင္းမ်ား
၉ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္အဆင့္ ၂ ေစာင့္ၾကည့္အ

• စစ္တပ္မွလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယမ်ားသည္
္
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ျပင္ဆင္ရန္ ဒုတိယေျမာက္မူၾကမ္းကို ဗီတိုအာဏာျဖင့္ပယ္ခ်ခဲ့ၾကကာ
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ဘာသာမတူသူမ်ားအၾကား ထိမ္းျမားလက္
ထပ္ျခင္းဥပေဒကို အတည္ျပဳေပးခဲ့ျပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က တလင္
တမယားဥပေဒကို အတည္ျပဳလိုက္သည္။
• အစိုးရမွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အုပ္စုမ်ားျဖင့္ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရးအတြက္ လတ္တေလာညွိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနစဥ္တြင္ ကခ်င္
ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းပ
ျ ည္နယ္တို႔၌ အစိုးရတပ္မ်ားက တ

၈ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားျမင့္တက္လာ

အာင္းအမ်ဳိး

သားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး
တပ္မေတာ္တို႔အား ပိုမိုျပင္းထန္စြာတိုက္ခိုက္လာခဲ့သည္။

ဆင့္တြင္ရွိေနဆဲ
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
၁၀ တရုတ္သစ္ခုတ္သမားမ်ားတသက္တ
ကြ်န္းပစ္ဒါဏ္ခံရ
စီးပြားေရး
၁၀ အနိမ့္ဆံုးလစာဆိုင္ရာဆက္လက္ျငင္းပြား
၁၁ ၇ လအတြင္းက်ပ္ေငြ ၂၁%တန္ဖိုးက်
၁၁ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာအျခားသတင္းမ်ား
၁၁ အစီရင္ခံစာမ်ား
_____________________________________
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• အစိုးရတပ္မ်ားသည္ ၂၀၁၂ ခုကသေဘာတူထားေသာ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္အားခ်ဳိးေဖာက္ကာ ကရင္ျပည္နယ္တြင္
ဒီမိုကေရစီအက်ဳိးျပဳကရင့္တပ္မေတာ္ DKBA၊ ကလို႔ထူးေဘာတပ္
မ်ားႏွင့္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ အစီ
ရင္ခံစာက ၂၀၁၂ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျပီးကတည္းက ျမန္ မာျပည္အ
ေရွ႕ေတာင္ဘက္ျခမ္းမွ ျမင့္တက္လာေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား
ကိုေတြ႔ရွိေဖာ္ျပခဲ့သည္။
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• ၂၀၁၂ ႏွင့္ ၂၀၁၄ အၾကား ျပည္တြင္းအြန္လိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးအတြက္ နည္းပညာမ်ားရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရမွ
ၾကိဳးပမ္းခဲ့မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ အီးေမးလ္မ်ားအား ဝီကီလိခ္ကထုတ္ျပန္
လိုက္သည္။
• UN လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ UNHRC က ျမန္မာႏုိင္ငံမွရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္အျခားလူနည္းစုမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခ
အေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခုကိုခ်မွတ္လိုက္သည္။
• ရခုိင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ စစ္တပ္၏အတင္းအၾကပ္ ခိုင္းေစျခင္းကို ပံုမွ

န္ခံေနရဆဲျဖစ္

သည္ဟု ရိုက္တာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
• ျမန္မာအစိုးရ၏ လူကုန္ကူးမႈျပႆနာအား ေကာင္းစြာမကိုင္တြယ္ႏုိင္မႈ၏ေနာက္ကြယ္တြင္ ပ်ံ႕ႏွ႔ံေနေသာ ျခစားမႈမ်ားႏွင့္
အေရးမယူပဲလစ္လ်ဴရႈ႕မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန၏လူကုန္ကူးမႈႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာက ေတြ႔ရွိ
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အစိုးရက အနိမ့္ဆံုးလစာကို တေန႔ ၃၆၀၀ က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၂၀) သတ္မွတ္ရန္ၾကိဳးပမ္းခဲ့ျပီး
ေနာက္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားအၾကား အနိမ့္ဆံုးလစာအတြက္အဆိုျပဳမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျငင္းပြား
မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနခဲ့သည္။

ပင္မသတင္း
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား - ၁၃ ဦးလြတ္၊ အနည္းဆံုး ၁၂၀ က်န္ေသး

ဦးသိန္းစိန္၏အက်ဥ္းသားလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္

အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က

ရက္စြဲ

မ်ား

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ရက္ကို

ေၾကျငာျပီးစ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ သမၼတ၏လြတ္

လြတ္

ႏိုင္ငံေရး

ေပးသူ

အက်ဥ္း

ေပါင္း

သား

14,57

ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ အက်ဥ္းသား ၆၉၆၆ ဦးအား လႊတ္ေပးရန္အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။

16 ေမ 11

သို႔ေသာ္လည္း ယခင္ကအေျမာက္အမ်ားလႊတ္ေပးစဥ္ကလိုပင္ [ဦးသိန္းစိန္၏အ

12 ေအာက္တိုဘာ 11

6,359

က်ဥ္းသားလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ား ဇယားတြင္ၾကည့္ပါ။] လႊတ္ေပးသူအမ်ားစု

4 ဇန္နဝါရီ 12

6,656

36

651

302

မွာ ရာဇဝတ္အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကအက်ဥ္းခ်ထားခဲ့ေသာ စစ္
ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ လႊတ္ေပးသူအားလံုးမွ ၁၃ ဦး
(၀.၁၉%) သာလွ်င္ စာနယ္ဇင္းသမား ၅ ဦးအပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား
ျဖစ္ၾကသည္။ လႊတ္ေပးသူမ်ားထဲတြင္ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔က ေထာင္ဒါဏ္ခ်
မွတ္ခဲ့ေသာ တရုတ္သစ္ခုတ္သမား ၁၅၅ ဦးႏွင့္ ေနာက္ထပ္ႏုိင္ငံျခားသား ၅၅
ဦးတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ [ေအာက္မွ ကခ်င္တရားရံုးကတရုတ္သစ္ခုတ္သမား ၁၅၃

ဦးအားတသက္တကြ်န္းပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္ တြင္ၾကည့္ပါ။]
လႊတ္ေပးလိုက္ေသာႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

ျဖတ္အစိုးရဖြဲ႔စည္းရန္အတြက္ ခန္႔အပ္ပါသည္ဟု ေျပာၾကားထားသည့္ ေဆာင္း
ပါးတခုကို ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းအတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္
ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မျဖစ္ေသာ

ပုဒ္မ

၅၀၅(ခ)ျဖင့္

ေထာင္ဒါဏ္

3 ဇူလိုင္ 12

၂

58
240

80

25

17 စက္တင္ဘာ 12

514

88

15 ႏိုဝင္ဘာ 12

452

0

19 ႏိုဝင္ဘာ 12

66

51

23 ဧျပီ 13

93

59

17 ေမ 13

23

19

23 ဇူလိုင္ 13

73

73

8 ေအာက္တိုလာ 13

56

56

15 ႏိုဝင္ဘာ 13

69

69

11 ဒီဇင္ဘာ 13

44

41

31 ဒီဇင္ဘာ 13

5

5

3 ဇန္နဝါရီ 14

• ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္တိုင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ၾကား

ေန႔တြင္

13 ဇန္နဝါရီ 12

8

13,27
4

3

7 ေအာက္တိုဘာ 14

3,073

5

30 ဇူလိုင္ 15

6,966

13

စုစုေပါင္း

53,03
2

1,143

သတင္းအရင္းအျမစ္ : NLM; AAPP

ႏွစ္စီအသီးသီးခ်မွတ္ခံခဲ့ရေသာ ဘိုင္မြန္းတည့္ေန သတင္းသမား ၃ ဦးႏွင့္ထုတ္ေဝသူ ၂ ဦး။
• ျငိမ္းခ်မ္းးစြာဆႏၵျပခဲ့ျခင္းအတြက္ ၂၀၁၄ ခုၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ႏွင့္ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔အၾကားတြင္ အလုပ္
ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒါဏ္ ၈ လအပါအဝင္ ေထာင္ဒါဏ္စုစုေပါင္း ၂ ႏွစ္အထိ ေျခာက္ၾကိမ္တိတိခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည့္ ေျမယာ
အေရးေဆာင္ရြက္ေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူကိုစိန္သန္း။
• ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ အစိုးရအားေဝဖန္ေသာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားျဖန္႔ေဝျခင္းတို႔အတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္
ေထာင္ဒါဏ္ ၁ ႏွစ္ခဲြခ်မွတ္ခံခဲ့ရေသာ ဒီမိုကေရစီစဥ္ဆက္မျပတ္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ MDCF မွတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ကိုတင္
ေမာင္ၾကည္။
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• ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလက သမၼတ၏လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာျပီးေနာက္ ၂၀၁၅ ခုမတ္လ
တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တရားရံုးက ေထာင္ဒါဏ္ ၅ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္အၾကားျပန္လည္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသား
၄ ဦး။ ပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္မႈ ၂ ခုလံုးသည္ အစိုးရလဝက အရာရွိမ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာ IDP မ်ားအား ဘဂၤါလီအျဖစ္မွတ္ပုံတင္
ရန္ ၾကိဳပမ္းမႈအား ၂၀၁၃ ခုဧျပီလက ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့မႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ျခင္းအတြက္ျဖစ္ပါသည္။
ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိတြင္ အနည္းဆံုး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၂၀ မွာေထာင္က်ေနဆဲျဖစ္ကာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ
၄၄၄ ဦးမွာ ၎တို႔၏ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္တရားစြဲဆိုထားျခင္းမ်ားကို ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။ ဇူ
လိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္ေသာေၾကျငာခ်က္၌ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ HRW က မၾကာေသးခင္က
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရအတြက္ ရုတ္တရက္မ်ားျပားလာျခင္းသည္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ စစ္မွန္ေသာဒီမုိကရက္တစ္ ေရြး
ေကာက္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္မည္ဆိုေသာ အစိုးရ၏ ကတိကဝတ္အေပၚ သံသယမ်ားတိုးပြားေစခဲ့သည္ဟု သတိေပးေျပာၾကား
ထားသည္။ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ NLD အမတ္ေဒၚေမဝင္းျမင့္၏ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အေပၚ
ေမးျမန္းသည့္ေမးခြန္းအား ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ အစိုးရျပည္ထဲေရးဒုဝန္ၾကီးဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ထိုအ
ေခၚအေဝၚသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္မကိုက္ညီပါဟု လႊတ္ေတာ္အားေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအားျပင္ဆင္ျခင္းအေပၚစစ္တပ္မွပယ္ခ်ခဲ့ျခင္းအားကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့သည့္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖမ္းခံ
ၾကရ
ဇူလိုင္လတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းအေပၚ စစ္တပ္မွပယ္ခ်ခဲ့ျခင္းအား တုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ရန္ကုန္၊
မႏၱေလး၊ တနသၤာရီတိုင္းတို႔တြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ကာ လႊတ္ေတာထဲတြင္စစ္တပ္တည္ရွိေနမႈကို အဆံုးသတ္ေပးပါ
ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအားျပန္လႊတ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။
• ဇူလိုင္ ၁ - လူ ၂၀၀ ခန္႔ပါဝင္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္မွ ဇြန္ ၃၀ ရက္ေန႔ ဆႏၵျပမႈအားဦးေဆာင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ေက်ာင္းသား
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္တရားစြဲဆိုခဲ့ၾကသည္။
• ဇူလိုင္ ၇ - ေက်ာင္းသား ၆၀ ခန္႔တို႔သည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အစုလိုက္အျပံဳလုိက္သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈအား အထိမ္းအမွတ္ျပဳလုပ္
ရန္ႏွင့္ အစိုးရအားဆႏၵျပရန္အတြက္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္စုေဝးခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရဲမ်ားက ေက်ာင္းသား
ေခါင္းေဆာင္ကိုေဇယ်ာလြင္ႏွင့္ကိုပိုင္ရဲသူတို႔အား ဖမ္းဆီးခဲ့ျပီး ၎တို႔ ၂ ေယာက္လံုးသည္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ကဆႏၵ
ျပခဲ့မႈအတြက္ ေစာေစာပိုင္းကတည္းက တရားအစြဲခံထားရသူမ်ားျဖစ္သည္။
• ဇူလိုင္ ၈ - တနသၤာရီတိုင္းထားဝယ္ခရုိင္တရားရံုးက ဆုေတာင္းလႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွား
သူ ၅ ဦးအား ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းဥပေဒအရ ေငြဒါဏ္ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆ ေဒၚလာ) သို႔မဟုတ္
ေထာင္ဒါဏ္တလစီ အသီးသီးခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၅ ဦးလံုးက ဒါဏ္ေငြေဆာင္ရန္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။
• ဇူလိုင္ ၁၀ - မေကြးတိုင္းေခ်ာက္ႏွင့္ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ လူ ၁၀၀
ေက်ာ္ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။
• ဇူလိုင္ ၁၅ - ရန္ကုန္တိုင္းပန္းဘဲတန္းႏွင့္ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္တရားရံုးမ်ားတြင္ ကိုေဇယ်ာလြင္ႏွင့္ကပ
ို ိုင္ရဲသူတို႔
အား ရံုးစထုတ္ခဲ့ျပီး ၎တို႔အား ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းပုဒ္မ ၁၈ တုိ႔ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။
• ဇူလိုင္ ၁၇ - မႏၱေလးတိုင္းအမရပူရျမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔က နံရံတြင္ဂရပ္ဖတီအရုပ္ေရးျပီး အစိုးရ
အားဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့မႈအတြက္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားေလးဦးအားစတင္ရံုး
ထုတ္ခဲ့သည္။
လက္ပံတန္းေက်ာင္းသားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအားဆက္လက္ရံုးထုတ္
ဇူလိုင္လတြင္ ပဲခူးတိုင္းသာယာဝတီခရိုင္တရားရံုးက ပဲခူးတိုင္းလက္ပံတန္း ေ က်ာင္းသားသပိတ္အားရဲမ်ားက မတ္လထဲ
၌ ျဖိဳခြဲအျပီး ဖမ္းဆီးထိန္းသိ္မ္းထားေသာ ေက်ာင္းသား ၇၀ အနက္မွ ၂၃ ဦးအား ဆက္လက္ရံုးထုတ္ၾကားနာခဲ့သည္။
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• ဇူလိုင္ ၇ - သာယာဝတီခရိုင္တရားရံုးက ေက်ာင္းသားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၁၁ ဦးအား တဦးလွ်င္ အာမခံသူ ၂ ဦးတို႔
၏ ပိုင္ဆုိင္မႈတန္ဖိုး က်ပ္ေငြ ၁၂.၄၇ သန္း (အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၈၀၁၆) ျဖင့္ အာမခံေပးခဲ့သည္။
• ဇူလိုင္ ၁၄ - သာယာဝတီခရိုင္တရားရံုးက ေက်ာင္းသားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၁၂ ဦးအတြက္ အာမခံကို က်ပ္ဆယ္သန္း
(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀၁၆) သတ္မွတ္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။
• ဇူလိုင္ ၂၁

-

နႏၵာစစ္ေအာင္၊မင္းေသြးသစ္၊ျဖိဳးျဖိဳးေအာင္တုိ႔အတြက္ ေရွ႕ေနလိုက္ေပးေနေသာ တရားခံေ

ရွ႕ေန

ၾကီးဦးေအာင္သိန္းက ပဲခူးတိုင္းသာယာဝတီျမိဳ႕နယ္တရားရုံးသို႔ ဗီြဒီယိုတခုတင္ျပခဲ့ကာ ထိုဗီြဒီယိုက ထိန္းသိမ္းစဥ္အ
တြင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအား ရဲမ်ားကႏွိပ္စက္ပံုမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားသည္။
• ဇူလိုင္ ၂၄ - မတ္လက လက္ပံတန္းျဖိဳခြဲမႈအတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအားဆက္ဆံ ကုိင္တြယ္ပံုသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းအား ေဖာက္ဖ်က္ေနပါသည္ဟု အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္ ဦးဝင္းျမင့္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ေျပာၾကားလိုက္ျပီး ထိုစဥ္ကေက်ာင္းသားမ်ားမွာ
ကန္ေက်ာက္ရိုက္ႏွက္ခံခဲ့ရကာ ကားမ်ားေပၚသိ႔ေ
ု ခၚတင္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။
• ဇူလိုင္ ၂၈ - ပဲခူးတိုင္းသာယာဝတီခရိုင္တရားရံုးတြင္ တရားခံေရွ႕ေနဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ေက်ာင္းသားမ်ားအား
တရားဝင္တရားမစြဲဆိုမွီ ၂၄ နာရီၾကာ ဥပေဒႏွင့္မညီပဲ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့မႈ၊ အရြယ္မေရာက္ေ သးသူ ၂ ဦးအား အရြယ္
ေရာက္ျပီးသူမ်ားကဲ့သို႔ ၂ လၾကာမွ် ထိန္းသိမ္းထားမႈ စသည္တုိ႔အတြက္ ရဲမႈးၾကီးဦးဖုန္းျမင့္ႏွင့္ဒုရဲမႈးၾကီးဦးဆန္းျမင့္တို႔
အား တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။
ဖမ္းဆီးခံရျပီးကတည္းက ေက်ာင္းသားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ေထာင္ထဲတြင္ ျပင္းထန္ေသာက်န္းမာေရးျပႆ
နာမ်ားကို ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ [၂၀၁၅ ခုဇြန္လျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] သာယာဝတီေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက
ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းသား ၃၅ ဦးအား တိုက္ပိတ္ကာ ေထာင္ဝင္စာေတြ႔ခြင့္မေပးေတာ့သည့္ ေနာက္တြင္
ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက အစိုးရသည္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးအား ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ အားနည္း
ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟူေသာ စိုးရိမ္မႈကို ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၈၄
ခုအက်ဥ္းေထာင္အက္ဥပေဒအရ ထိုသို႔ပိတ္ပင္လုိက္ျခင္းသည္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႔အျပီး ေက်ာင္းသားမ်ားက ကြမ္းယာ
ႏွင့္ေဆးလိပ္မ်ားယူေဆာင္လာျခင္းကို တုန္႔ျပန္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ျ မန္မာေရွ႕ေနမ်ားကြန္
ယက္မွ တိုင္ၾကားလာသည့္အမႈတခုအား တုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ေၾကျငာခ်က္တ
ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး အထိန္းသိမ္းခံေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တို

႔မွအင္တာဗ်ဴးမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ၎တို႔ကိုတိုက္ပိတ္ခဲ့

ျခင္းသည္ အာဏာပိုင္မ်ား ကလုပ္ပိုင္ခြင့္အတြင္းမွလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပံုမွန္က်န္းမာေရး
စစ္ေဆးေပးမႈမ်ားကို လက္ခံရရွိေနပါသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားသည္ပိုမိုအႏၱာရာယ္မ်ားေသာဝန္းက်င္ကိုရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္ဟုအစီ
ရင္ခံစာကဆို
ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ AAPP ႏွင့္ ျမန္မာအေရးပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္သူမ်ားအဖြဲ႔ တို႔မွပူးတြဲေၾကျငာခ်က္တေစာင္ျဖစ္ေသာ “ကာကြယ္ေပးသူမ်ားကိုမည္သုိ႔ကာကြယ္မည္လဲ - ျမန္မာႏုိင္
ငံမွလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၏အေျခအေနႏွင့္သင့္ေတာ္ေသာအကာအကြယ္ေပးမႈယႏၦရားတို႔ႏွင့္
ပတ္သက္ေသာအစီရင္ခံစာ” ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာသည္ ကိစၥရပ္အမ်ဳိး မ်ဳိးအားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ
လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ ၇၅ ဦးအား အင္တာဗ်ဴးထားမႈမ်ားေပၚတြင္ အေျချပဳထားျခင္းျဖစ္ကာ အထူး
သျဖင့္ ေျမယာအခြင့္အေရး၊ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ ဘာသာကြဲမ်ားအၾကားျပႆနာမ်ားတို႔ျဖင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ေန
သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အင္တာဗ်ဴးခံရသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္၊မႏ

ၱေလး၊မေကြးတိုင္း၊ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ကခ်င္ျပည္နယ္

မ်ားမွသူမ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ တြင္အေျခစိုက္ေနထုိင္သူအခ်ဳိ႕တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာမွေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားမွာေအာက္
ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
• ျမန္မာလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အကာအကြယ္ေပးမႈမရွိသေလာက္ျဖစ္ကာ အခ်ိန္
မေရြး အႏၱာရာယ္ရွိႏိုင္ေသာဝန္းက်င္ျဖစ္ေနျပီး အင္တာဗ်ဴးအေမးခံရသူ ၉၈ % တို႔သည္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို အယံု
အၾကည္ မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
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• ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ႏွွင့္ ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မျဖစ္ေသာ

၅၀၅ (ခ) တုိ႔သည္ တရားဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီေစ

ရန္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအေပၚ အၾကိမ္ၾကိမ္စဲြဆိုအသံုးျပဳခဲ့ေသာ ပုဒ္မ
မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ပုဒ္မ ၁၈ အရ အျမင့္ဆံုးအပစ္ဒါဏ္မွာ ေထာင္

၆ လျဖစ္သျဖင့္ ယခင္ SPDC အစိုးရ၏ႏွစ္ရွည္

ေထာင္ဒါဏ္မ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ေလ်ာ့ေပါ့ထားသကဲ့သို႔ရွိေသာ္လည္း ထိုပုဒ္မအား တရားရုံးမ်ားတြင္ အၾကိမ္ၾကိမ္
အသံုးျပဳကာ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒါဏ္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။
• အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ျခိမ္းေျခာက္မႈကို ပံုမွန္ရင္ဆုိင္ၾကရကာ အင္တာ
ဗ်ဴးခံၾကေသာ အမ်ဳိးသမီး

၄၅%တို႔သည္ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ကာအိေျႏၵပ်က္ျပားေအာင္လုပ္ေဆာင္မႈ၊ ျခိမ္းေျခာက္မႈ၊

ေစာ္ကားမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရပါသည္။ ဘာသာကြဲမ်ားအၾကားကိစၥရပ္မ်ား

ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လုပ္ေဆာင္ေနၾက

သည့္အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ဘာသာကြဲမ်ားအၾကားလက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒစတင္ေပၚ
ေပါက္လာျပီးကတည္းက ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ား၏ ပိုမိုပစ္မွတ္ထားမႈမ်ားကိုခံလာၾကရသည္။
• အစိုးရ၏လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားသည္ပိုမိုထင္ရွားလာပါသည္။ အထူးသတင္း
တပ္ဖြဲ႔မွရဲမ်ား SB မ်ားအား ရန္ကုန္ရွိသံရံုးမ်ား UN ရံုးမ်ား၏ျပင္ပတြင္ ပိုမိုခ်ထားလာၾကကာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား
ေနာက္မွ မၾကာခဏေနာက္ေယာင္ခံလုိက္တတ္ၾကျပီး ၎တို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေမးတတ္ၾကသည္။ အြန္လိုင္းမွ
ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားပိုမိုမ်ားျပားလာကာ အစိုးရသည္ ေဖ့စ္ဘြတ္အေကာင့္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ေဖာက္ဝင္ျခင္း
(Hacking) မ်ားအပါအဝင္ အြန္လိုင္းေစာင့္ၾကည့္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္လာၾကသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာျပည္တြင္းသတင္း
အစုိးရကေရြးေကာက္ပက်င္
ြဲ
းပမည့္ရက္ကိုႏဝင္
ို ဘာလ ၈ ရက္ဟုေၾကျငာ
ဇူလုိင္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (EC) က ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ႏိုဝင္ဘာလ ၈
ရက္ေန႔တြင္က်င္းပမည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။ EC က ပါတီမ်ားအား ဇူလိုင္ ၂၀ မွ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္အတြင္း ကုိယ္စားလွယ္
ေလာင္းစာရင္းတင္သြင္းရန္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္အထိျပန္လည္ပယ္ဖ်က္လိုကပယ္ဖ်က္ရန္ႏွင့္

တင္ျပလာေသာကိုယ္

စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းမ်ားကို EC မွ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္မွ ၂၁ ရက္အတြင္းတြင္ စီစစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးခဲ့
သည္။ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ႏွင့္တိုင္းရင္းသားပါတီအခ်ဳိ႕တို႔က လႊတ္ေတာ္ကုိယ္
စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရန္ႏွင့္အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္ကာလသည္
တိုလြန္းသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုရာတြင္ မဲ
ဆႏၵရွင္စာရင္းမူမမွန္မႈမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအားေရႊ႕ဆိုင္းရန္ အၾကံျပဳ
ခ်က္ကို EC မွပယ္ခ်ခဲ့သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ရက္မေၾကျငာခင္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအရျဖစ္ထြန္းမႈေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေပၚထြက္လာခဲ့သည္။
• ဇူလိုင္ ၁၉ - ၈၈ မ်ဳိးဆက္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကိုကိုၾကီးက သူတို႔အဖြဲ႔
သည္ NLD ႏွင့္အတူကင္န္ပိန္းျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားလုိက္သည္။
• ဇူလိုင္ ၂၁ - ေဒသခံအစိုးရမွအေထာက္အပံ့ေပးထားသည့္ ျပည္သူ႔စစ္အုပ္စုက ရွမ္းျပည္နယ္နမ့္စမ္ျမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ
၂၀ မွ NLD ဆိုင္းဘုတ္ႏွင့္အလံမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ဆုတ္ျဖဲျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟုဆိုၾကသည္။
• ဇူလိုင္ ၂၂ - ရန္ကုန္မွသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတခုတြင္ EC ဥကၠဌဦးတင္ေအးက ရွမ္းျပည္နယ္ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္
ခြင့္ရေဒသတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ပင္ရွိေသာ ဝ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခင
ြ ့္ရေဒသ
တြင္မူ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပရန္ မေသခ်ာပါဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။ EC က ယခင္ကလည္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း
ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္မဟုတ္ပါဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။
• ဇူလိုင္ ၂၃ - ပါတီမွလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈမျပီးခင္အထိ လူမႈမီဒီယာေပၚတြင္ပို႔စ္မ်ားတင္ျခင္း
မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္အင္တာဗ်ဴးမျပဳလုပ္ပါရန္ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီက ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းေလ်ွာက္ထား ထားသူမ်ားအား အမိန္႔ထုတ္ခဲ့သည္။
• ဇူလိုင္ ၂၉ - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေလွ်ာက္လႊာကို တရားဝင္ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။
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ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ၂၆ ရက္ေန႔အထိတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစုစုေပါင္း ၄၆ ဦးသည္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
ယွဥ္ျပိဳင္ရန္အတြက္ EC သို႔ ၎တို႔၏နာမည္စာရင္းမ်ားကို တင္သြင္းခဲ့ၾကသည္။ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းနာမည္မ်ားႏွင့္
၎တို႔၏အဆိုျပဳေသာယွဥ္ျပိဳင္ရန္ေနရာမ်ားကို EC ၏ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ (www.uecmyanmar.org). တြင္ၾကည့္ရႈ႕ႏုိင္ပါ
သည္။ EC က လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အဆင့္ေလးခုတြင္ ယွဥ္ျပဳိင္ရန္ေနရာစုစုေပါင္း ၁၁၇၁ ေနရာ သတ္မွတ္ထားပါ
သည္။
• ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၃၃၀ ေနရာ
• အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ၁၆၈ ေနရာ
• တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ ၆၄၄ ေနရာ
• တိုင္းေဒသၾကီးနွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားေရးရာကိုယ္စားလွယ္ ၂၉ ေနရာ
၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြငဘာသာကြ
္
ဲမ်ားအၾကားလက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဥပေဒၾကမ္းတလင္
၊
တမ
ယားစနစ္ဥပေဒၾကမ္းမ်ားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္
ဇူလိုင္လတြင္ လႊတ္ေတာ္ ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အေရးၾကီး
ေသာျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။
• ဇူလိုင္ ၁ - အပုိဒ္ ၂၆၁ ႏွင့္၄၃၆ (က) တို႔ကိုျပင္ဆင္ရန္
အတြက္

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဒုတိယဥပေဒမူ

ဇူလုိင္လတြင္လႊတ္ေတာ္၌ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပ
ေဒဆိုင္ရာပုဒ္မမ်ား

ၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္တြင္
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

စစ္တပ္မွလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေအာင္ေက်ာ္က

ျပည္နယ္အဆင့္လႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ား၏အမည္စာ
ရင္းတင္သြင္းခြင့္ျပဳရန္
ေသးပါဟု

ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံသည္အဆင္သင့္မျဖစ္

ေျပာၾကားခဲ့သည္။

[ေအာက္မွ

စစ္တပ္မွလႊတ္

• ဇူလိုင္ ၁ - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္းက ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၉ (ဃ) အား ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ လူထု
ဆႏၵခံယူျခင္းကို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္တခ်ိန္တည္းျပဳုလုပ္
သြားမည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။

၂၆၁ (ခ)-တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရာထူးမ်ားအ
တြက္ အမည္စာရင္းကို သမၼတမွ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္

ၾကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္ေသာ ဝန္ၾကီး
ခ်ဳပ္ကို သမၼတမွခန္႔အပ္ရမည္။
(ဃ) - သမၼတမွတင္သြင္းလာသူသည္ ပုဒ္မ ၂၆၁(က) ပါ
အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေၾကာင္းေတြ႔
ရွိရပါက ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရာထူးအတြက္ သမၼတမွတင္သြင္းလာသူ

• ဇူလိုင္ ၂ - တိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ပုဒ္
မ ၂၆၁ (ခ)၊ (ဂ)၊ (ဃ) ႏွင့္ (စ) တို႔ကိုျပင္ဆင္ရန္အတြက္
လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ကို တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ပယ္ခ်ရန္ခြင့္ျပဳ
သည္။
(င) - ယခင္တင္သြင္းေသာသူအား အတည္မျပဳႏုိင္ခဲ့ပါက
တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရာထူးအတြက္ သမၼတမွ

• ဇူလိုင္ ၃ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က နယ္စပ္ေဒသမ်ားႏွင့္တုိင္း
ရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးေရးဥပေဒကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

နာမည္အသစ္ထပ္မံ တင္သြင္းရန္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားသည္။
၄၃၆(ခ) - မည္သည့္ဖြဲ႔စည္း႔ပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မႈကိုမဆို

• ဇူလိုင္ ၇ - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ဘာသာကြဲမ်ားအၾကား
အတည္ျပဳေပးခဲ့ကာ

အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးကိုကန္႔သတ္

ထားျခင္းႏွင့္

အတည္ျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅%
အထက္မွေထာက္ခံရန္လိုအပ္သည္။ ပုဒ္မ ၁၄၁(ခ)အရ လႊတ္
ေတာ္တြင္းကို္ယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၂၅% ကို ေရြးေကာက္ တင္
ေျမာက္ထားျခင္းမဟုတ္ေသာ စစ္တပ္မွခန္႔အပ္ထားသူ ကိုယ္
စားလွယ္မ်ားအတြက္ ေနရာခ်န္ထားေသာေၾကာင့္ ထိုဥပေဒ
အရ စစ္တပ္၏အတည္ျပဳခ်က္မရရွိပဲ ျပင္ဆင္ျခင္းကို အတည္

မြတ္စလင္ႏွငအ
့္ ျခားဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ားအေပၚ
ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားသျဖင့္

“ကာကြယ္ေရး” ႏွင့္အစားထိုးရန္ျဖစ္သည္။

(ဂ)- သမၼတတင္သြင္းလာေသာ အမည္စာရင္းမွ တိုင္းေဒသ

ေရးဒုတိယမူၾကမ္းကိုပယ္ခ်ၾက တြင္ၾကည့္ပါ။]

ထိုဥပေဒၾကမ္းသည္

သည္။ ျပင္ဆင္ရန္အဆိုျပဳမႈမွာ “စစ္ေရး” စကားလံုးအစား

လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းရန္လိုအပ္သည္။

ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္

ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းဥပေဒၾကမ္းကို

၅၉ (ဃ)-သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဒု-သမၼတေလာင္းမ်ားသည္ “ႏုိင္
ငံေရး၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊စီးပြားေရးႏွင့္စစ္ေရး” အျမင္ရွိရန္လိုအပ္

ျပည္တြင္းျပည္ပ

မွ

ျပင္းထန္စြာေဝဖန္ခံေနရေသာဥပေဒျဖစ္ပါသည္။

ျပဳရန္မျဖစ္ႏုိင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။ ၄၃၆ (ခ) ကို
အဆိုျပဳထားေသာျပင္ဆင္မႈမွာ လိအ
ု ပ္ေသာေထာက္ခံမဲပမာ
ဏကိုေလ်ာ့ခ်ရန္ျဖစ္ပါသည္။
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• ဇူလိုင္ ၉ - အျငိမ္းစားအသက္ကို ၆၃ ႏွစ္သို႔တိုးျမွင့္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားထြက္ေပၚလာျပီးေနာက္ USDP မွလႊတ္ေတာ္
ကုိယ္စားလွယ္ဦးခင္ေမာင္ညဳိက ႏုိင္ငံ၏လက္ရွိအျငိမ္းစားအသက္ ၆၀ ႏွစ္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရန္ အေရး
ေပၚအဆိုကို လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပခဲ့သည္။
• ဇူလိုင္ ၁၂ - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏အျငိမ္းစားယူရန္အသက္အား ၆၀ ႏွစ္
အျဖစ္ဆက္လက္ သတ္မွတ္ရန္ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။
• ဇူလင
ို ္ ၁၅ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက ရာဇဝတ္မႈဥပေဒအား ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း
အား အတည္ျပဳေပးခဲ့ျပီး သမၼတႏွင့္ဒုသမၼတေရြးခ်ယ္ရန္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
ၾကမ္းအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
• ဇူလိုင္ ၁၆ - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးဥပေဒ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒခံုရံုးဥပေဒ၊ ျပည္
ေထာင္စုျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေရးဥပေဒ စသည္တုိ႔အားျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳေပးခဲ့ျပီး လႊတ္ေတာ္ပူးတြဲ
ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို ခြင့္ျပဳခဲ့ေပးသည္။
• ဇူလုိင္ ၂၀ - လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ၁၉၄၉ ခုျပည့္တန္ဆာႏွိမ္နင္းေရးဥပေဒအား ျပင္ဆင္ျခင္း၏အစိတ္
အပိုင္းတခုအေနျဖင့္ လိင္လုပ္သားမ်ား၏ေဖာက္သည္မ်ားကိုလည္း အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္တႏွစ္အထိေထာင္ဒါဏ္၊ ေငြဒါဏ္
တို႔ခ်မွတ္ရန္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခဲ့သည္။
• ဇူလိုင္ ၂၁ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ဘဏ္ႏွင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဥပေဒအား အ
တည္ျပဳခဲ့ျပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပခဲ့သည္။
• ဇူလိုင္ ၂၂ - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္လိုအပ္ေသာအရာမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုတို႔
အတြက္ ပိုမိုလိုအပ္လာႏိုင္ေသာအသံုးစရိတ္မ်ားကို သံုးစြဲႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အပိုဒ္ ၅၉ (ဃ)
အား ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ တႏုိင္ငံလံုးျပည္သူ႔ ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ရန္ကိစၥကို ေရႊ႕ဆိုင္းရန္မဲေပးခဲ့ၾကသည္။
• ဇူလိုင္ ၂၂ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဥပေဒၾကမ္းကို မည္သည့္ျပင္ဆင္မႈ
မွ်မလုပ္ပဲ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္တင္ျပရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကကာ အမ်ဴိးသားလႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည့္စံု
လံုေလာက္ျပီး ျပင္ဆင္ရန္အဆိုျပဳလိုေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေနာက္ဆံုး
ထားျပီး မွတ္ပံုတင္စာရင္းေပးပါရန္ ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။
• ဇူလုိင္

၂၂

-

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က

အမ်ဳိးဘာသာ၊သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး၏

အစိတ္အပိုင္းတခုျဖစ္ေသာ

တလင္တမယားစနစ္ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳေပးလုိက္ကာ တေယာက္ထက္ပိုျပီးအိမ္ေထာင္ျပဳသူကို ေထာင္ ၁၀
ႏွစ္ခ်မွတ္ရန္လည္းအတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။
• ဇူလိုင္ ၂၃ - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္းက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အားျပန္လည္ရုတ္သိမ္းျခင္းဥပေဒ
အား ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ကာ ထိုဥပေဒသည္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့
ေရး၊ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးတို႔အတြက္ အတုိင္းအတာမ်ားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ကာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ
ကိုပင္ ပ်က္ဆီးေစႏုိင္ပါသည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။ ထိုဥပေဒက မဲဆႏၵနယ္မွျပည္သူမ်ားအား သူတို႔၏လႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို ျပန္ျပီးရုတ္သိမ္းႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးထားကာ လူတဦးက စစ္တပ္မွ
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားမႈတခု မွတ္ပံုတင္လာပါ
က စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးလိအ
ု ပ္မည္ျဖစ္ကာ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္တဦးအား သူ၏မဲဆႏၵ
နယ္မွျပည္သူ ၁ % က လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ကန္႔ကြက္တင္ေလွ်ာက္လာမႈကို အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က
လက္ခံရရွိခဲ့ပါက ထိုကိုယ္စားလွယ္အတြက္လည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးလုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
• ဇူလိုင္ ၂၄ - အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏို္ဝင္ဘာလေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယာယီအမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္ကိုင္
ေဆာင္ထားသူမ်ားမွ မဲေပးခြင့္မရွိပါဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အားေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဒုတိယဥပေဒၾကမ္းကုိစစ္တပ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွပယ္ခ်
ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) ႏွင့္ ၂၆၁ တို႔အားရည္ညႊန္းထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး
ဒုတိယဥပေဒမူၾကမ္းကို စစ္တပ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။
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စစ္တပ္မွလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြင္းတြင္ ထိုဥပေဒၾကမ္းအားျပ

င္းထန္စြာ

ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသည္အေျပာင္းအလဲအတြက္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးပါဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျပည္သူလူ ထု
၏ဆႏၵကို ပစ္ပယ္ခဲ့သည့္အတြက္

NLD အား ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက

အစိုးရအားေဝဖန္ခဲ့ၾက

သည္။ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားတြင္ NLD အမတ္ဦးျမင့္ဦးက စစ္တပ္မွဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ဆက္လက္ဆန္႔က်င္ေနပါက ျပည္တြင္းစစ္အႏၱရာယ္ပိုမိုၾကီးထြားလာႏုိင္ပါသည္ဟု သတိ
ေပးေျပာၾကားလိုက္သည္။
ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္အစိုးရတပ္မ်ား၏ထိုးစစ္မ်ားပိုမိုျပင္းထန္လာ
ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္မွ ၂၄ ရက္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ အသစ္ဖြဲ႔စည္းလုိက္ေသာကိုယ္စားလွယ္
အဖြဲ႔သည္ တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈမွ ျပင္ဆင္ရန္၎တို႔အဆိုျပဳထားေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္
သက္ျပီး ရန္ကုန္တြင္ အစိုးရျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ သေဘာတူညီမႈရရွိေစ
ရန္ ႏွစ္ဘက္လံုးမွ အေကာင္းျမင္သေဘာထားရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားမွ တအာင္းအမ်ဳိးသား
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA)၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တို႔ႏွင့္အစုိးရတပ္မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲ
မ်ားမွာ ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့သည္။
• ဇူလိုင္ ၅ - ရွမ္းျပည္နယ္နမၼတူျမိဳ႕တြင္ TNLA တပ္ရင္း ၇၇၃ မွတပ္မ်ားက ခမရ ၃၂၄ မွအစိုးရတပ္မ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္
အေျခစိက
ု ္စခန္းတခုကို တိုက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။
• ဇူလိုင္ ၅ - ရွမ္းျပည္နယ္မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္နမ္ဂ်က္ရြာအနီးတြင္ တမခ ၇၇ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၃၈ မွတပ္
မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။
• ဇူလိုင္ ၆ - တမခ ၃၃၊ ခမရ ၄၆၊ ၁၃၈ တို႔မွ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၇ တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။ ကခ်င္
ျပည္နယ္ဆြမ္ပရာဘြမ္ျမိဳ႕နယ္မလိယန္ရြာမွ KIA စခန္းအား တိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ဗံုးၾကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။
• ဇူလိုင္ ၁၁ - ကခ်င္ျပည္နယ္ဆြမ္ပရာဘြမ္ျမိဳ႕နယ္မလိယန္ရြာမွ KIA တပ္မ်ားႏွင့္ ခလရ ၄၆၊ ၁၃၇၊ ၁၃၈၊ ၂၉၊ ၂၇၊
တမခ ၃၃၊ စကခ ၃ တို႔မွ အစိုးရတပ္မ်ား ေျမျပင္တုိက္ပြဲမ်ာျဖစ္ပြားခဲ့ၾကကာ ေလေၾကာင္းတိုိက္ခိုက္မႈမ်ားလည္း
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
• ဇူလိုင္ ၁၉ - ကခ်င္ျပည္နယ္ဆြမ္ပရာဘြမ္ျမိဳ႕နယ္ထင္ဂဘုိငရ
္ ြာတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၇ မွတပ္မ်ား
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။
• ဇူလိုင္ ၂၀ - ကခ်င္ျပည္နယ္ဆြမ္ပရာဘြမ္ျမိဳ႕နယ္လန္ရွာယန္းရြာတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၇ မွတပ္မ်ား
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။
• ဇူလိုင္ ၂၁ - ကခ်င္ျပည္နယ္ဆြမ္ပရာဘြမ္ျမိဳ႕နယ္နက္ခ္ရိယန္းရြာတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၇ မွတပ္မ်ား
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။
• ဇူလုိင္ ၂၂ - ကခ်င္ျပည္နယ္ဆြမ္ပရာဘြမ္ျမိဳ႕နယ္ဆမ္ျပီယန္းရြာအနီးတြင္ ခမရ ၃၈၁၊ ၃၈၅၊ ၃၈၉ တို႔မွအစိုးရတပ္မ်ား
ႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၇ မွတပ္မ်ား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။
အရပ္သားမ်ားအၾကမ္းဖက္ခံရေသာျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီးလည္း သတင္းမ်ားရရွိခဲ့ပါသည္။ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္
ရွမ္းျပည္နယ္နမၼတူျမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားက အရပ္သား ၂ ဦးအား ေသနတ္ႏွင့္ပစ္သျဖင့္ ဒါဏ္ရာရရွိခဲ့ပါသည္။ ဇူ
လိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ေကာင္းခါးရြာမွ အရပ္သားမ်ားအား ေမာ္တာ
လက္နက္ၾကီးမ်ာျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ကာ တဦးေသဆံုးေစခဲ့ျပီး၊ ၂ ဦးအားဒါဏ္ရာရရွိေစခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔အထိဆို
လွ်င္ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္အရပ္သား ၁၅၀၀ ဦး ၎တို႔၏ေနအိမ္မ်ားမွ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။
ကရင္ျပည္နယ္တြင္တက္
ို ပြဲမ်ားျပန္ျဖစ္
ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး KNU ႏွင့္အစိုးရအၾကား လက္ရွိ ၂၀၁၂ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈ ရွိထားခဲ့
ေသာ္လည္း ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ဇူလိုင္လ၌ ဒီမိုကေရစီအက်ဳိးျပဳကရင့္တပ္မေတာ္ DKBAႏွင့္ ကလို႔ထူးေဘာတပ္မ်ား
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အပါ အဝင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အစိုးရတပ္မ်ား၊ အစိုးရမွေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားတို႔ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ စျဖစ္ေသာအျငင္းပြားမႈမွာ ကရင္ျပည္နယ္ျမဝတီျမိဳ႕ႏွင့္ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕
မ်ားအၾကားအာရွအေဝးေျပးလမ္းမႀကီးလမ္းပိုင္းတေလွ်ာက္DKBAမွဂိတ္မ်ားထားရွိ၍လမ္းေၾကးေကာက္ခံျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္ပါသည္။
• ဇူလိုင္ ၁ - ေကာ့ကရိတ္ႏွင့္ျမဝတီျမိဳ႕မ်ားအၾကားတြင္ ခမရ ၂၈၊ ၂၃၀၊ ၂၃၁ ႏွင့္ ၅၄၆ တို႔မွအစုိးရတပ္မ်ားက DKBA
တပ္ရင္း ၉၀၇ အား ေမာ္တာလက္နက္ၾကီးက်ည္ အနည္းဆံုးအလံုး ၃၀ ခန္႔ျဖင့္ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ခဲ့ကာ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္
ပြားခဲ့ပါသည္။
• ဇူလိုင္ ၂ - ေကာ့ကရိတ္တြင္ ခမရ ၂၃၁ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ DKBA တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ကာ အာရွဟုိင္းေဝးလမ္း
မၾကီးအား ပိတ္ခဲ့ရသည္။
• ဇူလိုင္ ၆ - ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားကေမာ္တာလက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ကာ DKBA တပ္မ်ားႏွင့္တုိက္
ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး အရပ္သား ၂ ဦးအားဒါဏ္ရာရရွိေစခဲ့သည္။
• ဇူလုိင္ ၇ - ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္ေကာမူးရြာအနီးတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ DKBA တပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။
• ဇူလိုင္ ၉ - ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္ေကာမူးရြာအနီးတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ DKBA တပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။
• ဇူလိုင္ ၁၃၊ ၁၄ - ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ ကလို႔ထူးေဘာတပ္မ်ား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ကလို႔ထူး
ေဘာတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၂ ဦးအားဖမ္းဆီးကာ လက္နက္မ်ားကိုသိမ္းယူခဲ့သည္။
• ဇူလိုင္ ၂၄ - ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္ကြမ္မူရြာအား အစိုးရတပ္မ်ားမွဝင္ေရာက္စီးနင္းကာ လက္နက္မ်ားအားသိမ္းယူခဲ့ပါ
သည္။

ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္ဆိုင္ဂံုရြာတြင္ အစိုးရမွေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္

မ်ားႏွင့္ DKBA တပ္မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေကာ့ကရိတ္မွအရပ္သား ၁၁၆ ဦးအိုးအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရကာ အနီးအနားမွဘုန္းၾကီး
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ခုိလႈံရာလုိက္လံရွာေဖြခဲ့ရသည္။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေသာ္လည္းျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ဘက္ေဒသမ်ားတြင္ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားျမင့္တက္လာဟု
KHRG ေျပာၾကား
ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (KHRG) က “က်ေနာ္တို႔အသံတခုတည္းနဲ႔ဘာမ်ားလုပ္ႏုိင္မည္
နည္း” အမည္ရွိအစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ထိုအစီရင္ခံစာက ၂၀၁၃ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ကရင္ျပည္နယ္၊မြန္
ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းႏွင့္ပဲခူးတိုင္းတို႔အတြင္းမွ ျမင့္တက္လာေသာေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳစုထား
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာက အစိုးရ၏ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး KNU နွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲ
လုိက္မႈသည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ဘက္ပိုင္းတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပ
ထားသည္။ တပ္မေတာ္၏စစ္တန္းလ်ားအသစ္မ်ား၊ စခန္းမ်ားအားျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားတို႔အားျဖင့္ ျမင့္တက္လာ
ေသာ စစ္တပ္ခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ားသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပံုစံသံုးမ်ဳိးျဖင့္ တဆက္တည္းတည္ရွိလာခဲ့သည္။ ထိုပံုစံသံုးမ်ဳိးမွာ အေျခခံအ
ေဆာက္အအံု၊

သဘာဝအရင္းအျမစ္ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ဳိးေရး

တို႔ျဖစ္ပါသည္။

အဓိကေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားမွာ

ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
• အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ျပည္တြင္းျပည္ပေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရေရာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား
တို႔သည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ဘက္မွ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈအားလံုးနီးပါးအတြက္ တာဝန္ရွိၾကပါသည္။ အစိုးရႏွင့္
အစိုးရမွေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာအဖြဲ႔မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အေရးယူျခင္းမခံရပဲ လုပ္
ေဆာင္ေနၾကကာ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာပင္ အၾကမ္းဖက္ျခိမ္းေျခာက္ၾကျပီး ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုကာ
သိမ္းယူမႈမ်ားကို မွန္ကန္သည္ဟုအေၾကာင္းျပၾကသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားသည္ စီမံကိန္း
လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ ပုဂၢလိကပိုင္နွင့္အမ်ားပိုင္ေျမမ်ားကို သိမ္းယူရန္အတြက္ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔အတြက္သိမ္းေပး
ထားရန္အတြက္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၾကံစည္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။
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• စစ္အင္အားခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင့္အရပ္သားမ်ားအားအၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားသည္ ၂၀၁၂ ခုအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၏ တရားဝင္
မႈအေပၚ ရြာသားမ်ား၏ယံုၾကည္မႈကိုပ်က္စီးေစခဲ့သည္။
• အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေပၚေပါက္လာစဥ္တြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာသစၥာေစာင့္သိျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ ကရင္လက္နက္ကိုင္အုပ္စု
မ်ား မ်ားျပားလာျခင္းသည္ အရပ္သားမ်ား၏စားဝတ္ေနေရးဘဝမ်ား၊ ရြာသားမ်ား၏ေျမယာႏွင့္အစားအစာလံုျခံဳေရး၊
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာေပါင္းစည္းမႈ စသည္တို႔အတြက္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္လာေစခဲ့ပါသည္။
• အားေကာင္းေသာထိန္းညွိမႈယႏၱရား သို႔မဟုတ္ အမွီအခိုကင္းေသာေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈတို႔မရွိျခင္းျဖင့္ ယွဥ္တြဲေပၚ
ေပါက္လာသည့္ စီးပြားေရးအရလြတ္လပ္ခြင့္ေပးျခင္းသည္ ပဋိပကၡမ်ားကိုသာပိုမိုျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။
လူ႔အခြင့္အေရး
ေစာင့္ၾကည့္ေရးနည္းပညာရရွိေရးအတြက္အစိုးရ၏ၾကိဳးပမ္းမႈပြင့္က်လာ
ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ဝီကီလိခ္မွထုတ္ျပလိုက္ေသာ အီးေမးလ္မ်ားက ၂၀၁၂ ခုႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုအတြင္း အီးယူမွစီးပြား
ေရးပိတ္ဆို႔မႈကိုရုတ္သိမ္းျပီးကာစတြင္ ျပည္တြင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးနည္းပညာကိုရရွိရန္အတြက္ အစိုးရမွၾကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း
ေဖာ္ထုတ္ျပသလုိက္သည္။ အီတလီေစာင့္ၾကည္က
့ ိရိယာ Spyware ကုမၼဏီ The Hacking Team ႏွင့္အစိုးရကို္ယ္စား
ျပဳကုမၼဏီျဖစ္ေသာ ေနာင္ရိုးနည္းပညာ Naung Yoe Technologies တို႔အၾကား အီးေမးလ္မ်ားကလည္း ေစာင့္ၾကည့္
နည္းပညာကိုရရွိရန္အတြက္ အျခားကုမၼဏီမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးခဲ့မႈမ်ား၏ သဲလြ န္စကိုျပသခဲ့သည္။ သေဘာတူလုပ္ေဆာင္မႈ
သည္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္သို႔မေရာက္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း

၂၀၁၄ ခု မတ္လ

၁၁ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲပါေမးလ္အရဆိုလွ်င္

The

Hacking Team က အေဝးမွေစာင့္ၾကည့္ေရးနည္းပညာ ေရာ “တက္ၾကြေသာ IT ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္မႈ” ဝန္ေဆာင္မႈ
ကိုပါ အစိုးရအားေပးအပ္ရန္သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔က ထိုအီးေမးလ္မ်ားကို “အထူးစိုးရိမ္ဖြယ္ရာ” မ်ားအျဖစ္ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး ထိုသို႔ေသာနည္း
ပညာမ်ားကိုအစိုးရမွရရွိသြားကာ အတိုက္အခံမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ကန္႔သတ္ရာတြင္အသံုးျပဳျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ႏိုင္
ငံတကာ၏ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈသည္ မည္မွ်အေရးပါေၾကာင္းကို ထိုသတင္းမ်ားကျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ေျပာ
ၾကားလိုက္သည္။
UNHRC ကျမန္မာႏိုင္ငံမွရဟင္
ို
ဂ်ာႏွင့္အျခားလူနည္းစုမ်ားအေပၚဆက္ဆံပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္
ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ UNHRC က ၎၏ ၂၉ ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝး
တြင္ “ျမန္မာနိုင္ငံမွရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားႏွင့္အျခားလူနည္းစုမ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန” အမည္ရွိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
တခုကိုခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အစၥလာမစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔

OIC ၏ကိုယ္စား ပါကစၥတန္က

တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ အား လံုးသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ေအာက္ပါအတိုင္းပါ
ဝင္ပါသည္။
• ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားႏွင့္အျခားလူနည္းစုမ်ားအေပၚ အတင္းအၾ ကပ္အုိးအိမ္မ်ားမွဖယ္ရွားေစျခင္းအပါအဝင္ လူ႔အ
ခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ရႈံ႕ခ်ထားသည္။
• ရခိုင္ျပည္နယ္မွ စနစ္တက် က်ဴးလြန္ေသာ၊ ျပင္းထန္ၾကမ္းတမ္းသည့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား

အထူးသျဖင့္ရို

ဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ရႈံ႕ခ်ထားသည္။
• မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ

ခဲြျခားဖိႏွိပ္ဆက္ဆံမႈမ်ားႏွငမ
့္ ုန္းတီးလာေစရန္လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး

ေဖာက္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပါရန္ အစိုးရအားေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
• လူကုန္ကူးမႈ၏ပင္ရင္းျပႆနာကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္၊ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားျပဳမႈဥပေဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျပီး ရိုဟင္ဂ်ာ
မြတ္စလင္မ်ားအား ႏုိင္ငံသားအျပည့္အဝေပးရန္၊ အကူအညီပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ေဝရန္အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆို င္ရာ
အေထာက္အကူမ်ား လက္လွမ္းမွီေအာင္ခြင့္ျပဳေပးရန္ စသည္တို႔အတြက္ အစိုးရအားေတာင္းဆိုလုိက္သည္။
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ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွေလွစီးခရီးသည္မ်ားျပႆနာကို တုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ အတည္ျပဳလိုက္
ျခင္းျဖစ္ျပီး ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားႏွင့္လူနည္းစုမ်ားအားအဓိကရည္ညႊန္းသည့္ ယခင္ UNHRC ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကဲ့သုိ႔မ
ဟုတ္ပဲ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္မွျပႆနာမ်ားအေပၚစိုးရိမ္မႈျဖင့္ မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။

[၂၀၁၅ ေမလ၊ ျမန္မာသတင္း

လႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။]
နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္အစိုးရတပ္မွစစ္သားမ်ားသည္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားအတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစမႈမ်ားရွိသည္ဟုရိုက္တမွာ
ေျပာၾကား
ဇူလိုင္ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ရိုက္တာသတင္းဌာန၏စံုစမ္းစစ္ေဆးထားေသာအစီရင္ခံစာက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္အနီး ရခုိင္
ျပည္နယ္တြင္ေနထိုင္ၾကသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားအား အစိုးရတပ္မ်ားမွ အတင္းအၾကပ္ခုိင္းေစခံရေသာအလုပ္သမား
မ်ားအျဖစ္ ပံုမွန္အတိုင္းအသံုးျပဳဆဲျဖစ္ပါသည္ဟု ေ တြ႔ရွိေဖာ္ျပထားကာ သူတို႔မွမလုပ္ရန္ျငင္းဆန္ပါက သူတို႔အားကိုယ္
ထိလက္ေရာက္အၾကမ္းဖက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါသည္ဟုလည္းေဖာျ္ပထားသည္။ အမည္မ
ေဖာ္ျပပဲ အင္တာဗ်ဴးခံထားၾကေသာ ရြာသားမ်ားက သူတို႔အားမၾကာခဏေပၚတာအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ အတင္းအ
ၾကပ္ခိုင္းေစေၾကာင္းႏွင့္ အခေၾ ကးေငြလံုးဝမေပးပဲ သို႔မဟုတ္ မျဖစ္စေ လာက္ေပးၿပီး အၾကမ္းဖက္ျခိမ္းေျခာက္မႈျဖင့္သာ
အစုိးရစစ္သားမ်ားအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကိုထိန္းသိမ္းရန္ သို႔မဟုတ္ ဂရုစိုက္ေပးရန္ အတင္းအၾကပ္ခုိင္း
ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားၾကသည္။
အာရကန္ပေရာ့ဂ်က္ ၏အဆိုအရ အ စိုးရတပ္မ်ားသည္ ကေလးရာေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔အပါအဝင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၈၀၀၀ တို႔အား
အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစခဲ့ၾကသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္၏က်န္ေဒသမ်ားတြင္ ထိုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားက်ဆင္းသြားေသာ္လည္း
နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ စစ္စခန္းမ်ားစြာရွိေနျခင္းႏွင့္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားအကာအကြယ္ေပးမႈမရွိျခင္းတို႔ေ ၾကာင့္ အတင္းအ
ၾကပ္ခုိင္းေစခံရသူ ျပႆနာမွာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈႏွင့္ေဝးေနဆဲျဖစ္ပါသည္ဟု ထိုအစီရင္ခံစာကေဖာ္ျပထားသည္။
အိုးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရမႈမ်ား
အေမရိကန္လူကုန္ကူးမႈအစီရင္ခံစာတြင္ျမန္မာႏုိင္ငံကစိတ္ပ်က္ဘြယ္ရာအဆင့္ကိုဆက္ထိန္းထား
ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ႏုိ င္ငံျခားေရးဌာနက ၎တို႔၏ “၂၀၁၅ လူကုန္ကူးမႈအစီရင္ခံစာ” ကိုထုတ္ျပန္
လိုက္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေလးႏွစ္ဆက္တုိက္အျဖစ္ အဆင့္ ၂ ေစာင့္ၾကည့္စာရင္းတြင္ပါဝင္ေနဆဲျဖစ္ကာ ၎သည္
ဒုတိယအနိမ့္ဆံုးလည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အစိုးရမွအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားေသာ လူကန
ု ္
ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ေၾကာင့္သာ အဆင့္ ၃ သို႔က်မသြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံစာကေဖာ္ျပထားသည္။ အစီ
ရင္ခံစာက ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနေသာျခစားျခင္းမ်ားႏွင့္အေရးမယူပဲလစ္လ်ဴရႈႈ႕ထားမႈမ်ားေၾကာင့္ လူကုန္ကူးမႈကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း
ရာတြင္ မေအာင္မျမင္ျဖစ္ေနရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
• ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေယာက္်ား၊မိန္းမႏွင့္ကေလးမ်ားအား အတင္းအၾကပ္ခုိင္းေစခံရသူအျဖစ္သို႔လည္းေကာင္း၊ လိင္ကုန္
ကူးခံရသူအျဖစ္သို႔လည္းေကာင္း လူကုန္ကူးျခင္းမ်ားအတြက္ အဓိကပင္ရင္းႏုိင္ငံတခုျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရတပ္မ်ား၏
အတင္းအၾကပ္ခုိင္းေစျခင္း ႏွင့္ ကေလးမ်ားအား စစ္သားအျဖစ္စုေ

ဆာင္းျခင္းမ်ားသည္ အမ်ားအျပားျဖစ္ပြားေနဆဲ

ျဖစ္ပါသည္။
• အစိုးရအရာရွိမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူကုန္ကူးမႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေနၾကျပီး အရည္အတြက္မသိႏုိင္ေသာစစ္
သားမ်ားမွာ ထိုသို႔ပါဝင္ပတ္သက္မႈအတြက္ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာအေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရစဥ္တြင္ မည္သ ည့္အ
စိုးရအရာရွိမွ တရားစြဲဆိုမႈကိုမရင္ဆုိင္ၾကရေသးေပ။
• က်ယ္ျပန္႔ပ်ံ႕ႏွံ႕လာေသာျခစားမႈႏွင့္ အေရးမယူပဲကာကြယ္ေပးထားမႈမ်ားက လူကုန္ကူးမႈအားရဲမ်ားမွ စံုစမ္းစစ္ေဆး
ျခင္းအတြက္ အတားအဆီးျဖစ္လာကာ အထူးသျဖင့္ အဆက္အသြယ္ေကာင္းသူမ်ား သို႔မဟုတ္ စစ္အရာရွိၾကီးမ်ားႏွင့္
ဆက္စပ္ေနေသာအမႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။
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• တိုင္းရင္းသာေဒသမ်ားမွျပည္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ ကခ်င္၊ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ရခုိင္ျပည္နယ္မ်ားမွ

IDP မ်ား

သည္ လူကုန္ကူးခံရ ႏိုင္ေခ်မ်ားသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား တရားဝင္အေထာက္အ
ထား၊ အဆင့္တခုခုေပးရန္ အစိုးရမွျ ငင္းဆန္ခဲ့ျခင္းမ်ားက ၎တို႔၏လူကုန္ကူး ခံရေခ်ကို ထင္ရွားစြာျမင့္တက္ေစခဲ့ပါ
သည္။
ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး
ကခ်င္တရားရံုးကတရုတ္သစ္ခုတ္သမား၁၅၃ ဦးအားေထာင္ဒါဏ္တသက္တကြ်န္းခ်မွတ္
ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ သစ္ခိုးခု

တ္ျခင္းအတြက္

ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆(ခ)အရ တရုတ္လူမ်ဴိး ၁၅၃ ဦးအား တသက္တကြ်န္း ပစ္ဒါဏ္ခ်
မွတ္ခဲ့သည္။ ငယ္ရြယ္သူႏွစ္ဦးမွာ တူညီေသာက်ဴးလြန္မႈအတြက္ ေထာင္ဒါဏ္ ၁၀ ႏွစ္စီခ်မွတ္ခံခဲ့ရျပီး အမ်ဳိးသမီးတဦး
မွာမူ မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာတရားစြဲဆုိမႈျ ဖင့္ ေနာက္ထပ္ေထာင္ ၁၅ ႏွစ္ထပ္ခ်မွတ္ခံရသည္။ ထိုသစ္ခုတ္သမားမ်ားကို
တရုတ္နယ္စပ္အနီး ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စစ္တပ္၊ရဲႏွင့္သစ္ေတာဌာနတို႔မွ ျဖိဳခြဲမႈအတြင္း၌ ၂၀၁၅ ခုဇန္နဝါရီလကဖမ္းမိ
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ လူကန္း Lu Kang က
ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္ကာ အလ်င္စလိုအပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းကို ရႈံ႕ခ်လိုက္သည္။ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔
တြင္ တရုတ္သစ္ခိုးခုတ္သူအားလံုးသည္ သမၼတ၏လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လြတ္လာၾကသည္။
စီးပြားေရး
အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာအေပၚအလုပ္သမားမ်ား၊အလုပ္ရွင္မ်ား၏အျငင္းပြားမႈ
အစိုးရအမ်ဳိးသားအနိမ့္ဆံုးလစာသတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီ၏ ေန႔စဥ္အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ ၃၆၀၀ က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ
၃.၂) သတ္မွတ္ရန္ ဇြန္ ၂၉ ရက္ေန႔ကလုပ္ေဆာင္မႈအား အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားက ဇူလိုင္လတလံုးေဝဖန္
ေနခဲ့ၾကသည္။
• ဇူလိုင္ ၂ - ရန္ကုနတ
္ ြင္ အထည္ခ်ဳပ္ထုတ္လုပ္သူ ၂၀၀ တို႔က ေန႔စဥ္လုပ္ခကို ၂၅၀၀ က်ပ္ (US ေဒၚလာ ၂.၂)သတ္
မွတ္ေပးရန္အတြက္ စာတင္ခဲ့ၾကျပီး ႏုိင္ငံျခားမွေထာက္ပံ့ေပးထားေသာစက္ရံု ၃၀ တို႔က အကယ္၍ အမ်ဳိးသားအနိမ့္
ဆံုးလုပ္ခလစာသတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီမွ အဆိုျပဳေသာအနိမ့္ဆံုးလစာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆပ
ို ါက စက္
တင္ဘာလတြင္ စက္ရံုမ်ားကိုပိတ္ပစ္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။
• ဇူလိုင္ ၃ - ျမန္မာအလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ MTUFႏွင့္အျခားအလုပ္သမားအဖြဲ႔မ်ားက ေန႔စဥ္အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ
၄၀၀၀ က်ပ္ (US ေဒၚလာ ၃.၅၅) သတ္မွတ္ရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုစာ ၂၀၀ ေက်ာ္ကိုအလုပ္သမားမ်ားထံမွစုစည္း
ခဲ့သည္။ အစိုးရအလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈလံုျခံဳေရးဝန္ၾကီးဦးေအးျမင့္က ၂ ပတ္မွ ၁၃ လ လစာ အတြင္းရွိ
အလုပ္ထုတ္ခံရေသာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အနိမ့္ဆံုးေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။
• ဇူလုိင္ ၅ - ရန္ုကုန္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားကုမၼဏီ ၆၀ က တရုတ္စက္ရံု ၃၀ ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ အနိမ့္ဆံုးလစာကို ၃၆၀၀
က်ပ္ (US ေဒၚလာ ၃.၂) သို႔တိုးျမင့္ေပးခဲ့လွ်င္ စက္တင္ဘာလထဲတြင္ စက္ရ႔ံုမ်ားပိတ္ပစ္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ကာ
တရုတ္ကုမၼဏီမ်ားက အလုပ္ထုတ္ခံရေသာအလုပ္သမားအား မည္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးမွ်မေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတခုတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ CTUM က ေန႔စဥ္လုပ္ခလစာ ၃၆၀၀ က်ပ္ (US
ေဒၚလာ ၃.၂) ကို ေထာက္ခံခဲ့သည္။
• ဇူလုိင္ ၇ - ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားကြန္ယက္က လုပ္ခ ၃၆၀၀ (US ေဒၚလာ ၃.၂) ကိုေဝဖန္ေျပာ
ဆိုလုိက္ျပီး အလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္ခလစာအနည္းဆံုး ၄၀၀၀ က်ပ္ (US ေဒၚလာ ၃.၃၅) ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ဆက္
လက္ေတာင္းဆိုသြားရန္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။
• ဇူလိုင္ ၁၂ - ရန္ကုန္လႈိင္သာယာစက္မႈဇံုတြင္ အလုပ္သမားရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ လုပ္ခအနည္းဆံုး ၄၀၀၀ က်ပ္
(US ေဒၚလာ ၃.၃၅) က်ပ္ရရွိေရး ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ေထာက္ခံဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။
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• ဇူလိုင္ ၁၂ - ရန္ကုန္တြင္ ဦးေအးျမင့္က လုပ္ခ ၃၆၀၀ သုိ႔တိုးျမွင့္မႈသည္ စမ္းသပ္ကာလအျဖစ္ တည္ရွိေနမည္ျဖစ္ျပီး
ေပးထားသည့္အခ်ိန္ျပီးလွ်င္ သက္ဆိုင္သူမ်ားက ထိုပမာဏကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေကာင္းျပင္ဆင္လိမ့္မည္ဟု မီဒီယာ
မ်ားကိုေျပာၾကားခဲ့သည္။
• ဇူလိုင္ ၁၄ - ႏို္င္ငံတကာအလုပ္သမားအေရးေစာင္ၾ့ ကည့္ေနသူမ်ားျဖစ္သည့္ Ethical Trading Initiative ႏွင့္ Fair
Labor Association တို႔က ဦးေအးျမင့္ႏွင့္အစိုးရအမ်ဳိးသားလုပ္ခလစာအနိမ့္ဆံုးသတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီတို႔ထံ စာမ်ား
ေပးပို႔ကာ ညီမွ်ေအာင္ျပဳလုပ္ထားေသာ (မွ်တေသာ)၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည့္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာသည္ ႏုိင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ပါသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
• ဇူလုိင္

၂၅

-

တရုတ္ႏွင့္ကိုရီးယားအထည္ခ်ဳပ္ကုမၼဏီမ်ားက

အလုပ္သမားမ်ား၏

အစိုးရအလုပ္သမားေရးရာဝန္ၾကီးႏွင့္ေတ႔ြဆံုခဲ့ကာ

ထုတ္လုပ္မႈမ်ားတိုးပြားေနသမွ်ကာလပတ္လံုးႏွင့္အခ်ိန္ပိုလုပ္ခကိုေလ်ာ့ခ်ထားသ၍

အနိမ့္ဆံုး

လုပ္ခလစာ ၃၆၀၀ က်ပ္ (US ေဒၚလာ ၃.၂) ကုိသေဘာတူခဲ့ၾကကာ အစိုးရအနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာသတ္မွတ္ေရးေကာ္
မတီမွေျပာဆိုေသာ ေလ်ာ့ေပးရန္ ၂ ခုမွာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဟုေျပာခဲ့သည္။
• ဇူလိုင္ ၂၇ - ရန္ကုန္တိုင္းအရာရွိမ်ားက အနိမ့္ဆံုးလစာညွိႏႈိင္းျခင္းေနာက္ဆံုးအစည္းအေဝးကို ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔
တြင္ျပဳလုပ္မည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။
ဇန္နဝါရီလကတည္းကက်ပ္ေငြတန္ဖိုး၂၁ % က်ခဲ့သည့္အတြက္ IMF ကအနီးကပ္ေငြေၾကးဆိုင္ရာေစာင့္ၾကည့္မႈျပဳလုပ္
ရန္အၾကံဲျပဳ
ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႔ IMF က ၎တို႔၏ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂ ပတ္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့
သည့္ ႏိုင္ငံေလ့လာစမ္းစစ္မႈကို အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ IMF က ျမန္မာႏုိင္ငံဗဟိုဘဏ္အား က်ပ္ေငြကိုတန္ဖိုးခ်ရန္ႏွင့္
ႏုိင္ငံျခားေငြအရံအတားမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ရန္ အၾကံေပးခဲ့သည္။ ဗဟုိဘဏ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔အေမရိကန္ေဒၚလာမ်ား
ဝင္ေရာက္ေနမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးကိုေျပာင္းလဲရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈေနာက္မွ စမ္းစစ္ေလ့လာမႈ ပါ
လာပါသည္။ IMF ၏ စမ္းစစ္မႈက သမၼတရံုးမွဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကိုမ်ားစြာခံေနရသည္ဟူေသာ ဗဟုိဘဏ္၏အျခား
ေဝဖန္မႈကို ထပ္မံေျပာဆိုလိုက္သည္။ IMF ၏ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကိုေဝမွ်အျပီးတြင္ ဗဟုိဘဏ္သည္ ေျပာင္းလဲမႈအမ်ဳိးမ်ဳိး
တို႔ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။
• ဇူလုိင္ ၁၃ - ဗဟိုဘဏ္က ေနာက္ပိုင္းတြင္ကုန္တင္သြင္းသူမ်ားအားေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆
သန္းေက်ာ္ကို

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားသို႔ေရာင္းေပးခဲ့ကာ

တရားဝင္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကိုပိုမိုျမင့္မားေသာ

တရားမဝင္

အညႊန္းအျဖစ္သို႔ ေပါင္းစပ္ေပးခဲ့သည္။
• ဇူလိုင္ ၂၀ - တရားမဝင္ေငြလဲႏႈန္းက ၁၃၀၀ က်ပ္ (ထိုႏႈန္းသည္၂၀၀၇ ကႏႈန္းျဖစ္သည္) တြင္ရွိေနစဥ္တြင္ ဗဟိုဘဏ္
က အေမရိကန္ေဒၚလာသို႔ ေငြလဲႏႈန္းအသစ္ ၁၂၃၀ ကိုသတ္မွတ္လိုက္သည္။
• ဇူလိုင္ ၂၁ - အစိုးရ၊ဗဟုိဘဏ္၊စီးပြားေရးဘဏ္အရာရွိမ်ား၏ အစည္းအေဝးအျပီးတြင္ ဗဟိုဘဏ္က အေမရိကန္ေဒၚ
လာမွန္းဆရမႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ေစရန္အတြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို အေသးစိတ္စမ္းစစ္ရန္ အစီအ
စဥ္ကို ေၾကျငာခဲ့သည္။
ဇူလို္င္လအတြင္းျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအျခားသတင္းမ်ား
၁

ဗဟိုဘဏ္က တေသာင္းတန္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈.၈) ေငြစကၠဴအသစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

၁

ေဝးလံေသာအင္ဒိုနီးရွားကြ်န္းမ်ားေပၚတြင္ အတင္းအၾကပ္ခုိင္းေစခံရသည့္အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္လုပ္ကိုင္ရန္ (အ
မ်ားစုမွာျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္) လူကုန္ကူးမႈတြင္ အဓိကပါဝင္သူဟုယံုၾကည္ရသည့္ လူကုန္ကူးသူ ၂ ဦးအား
ဖမ္းဆီးလုိက္ျပီဟု အင္ဒိုနီးရွားကေၾကျငာခဲ့သည္။

၃

ကမၻာ့ဘဏ္က ကမၻာ့ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအနိမ့္က်ဆံုးႏုိင္ငံမ်ာအၾကားမွ အလယ္အလတ္ေအာက္ဝင္ေငြရွိေသာႏုိင္ငံအျဖစ္ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံ၏အဆင့္အား ၎တို႔၏ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအညႊန္းတြင္ တိုးျမွင့္ေပးခဲ့သည္။

၄

တိုက်ဳိတြင္သေဘာတူညီခ်က္အား လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ထုိင္း၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ျမန္မာတို႔သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀ ဘီ
လီယမ္တန္ဖိုးရွိ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇံုကို စတင္ခဲ့ၾကသည္။

၇

ရွမ္း၊ကရင္၊ကရင္နီျပည္နယ္တို႔တြင္ သံလြင္ျမစ္ေပၚ၌တည္ေဆာက္ရန္ရာထား ထားေသာ ၾကီးမားသည့္ေရကာတာ ၆
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ခုအား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပရန္ သံလြင္လႈပ္ရွားမႈကို ရန္ကုန္တြင္ CSO ၁၂၂ ဖြဲ႔မွစတင္ခဲ့ၾကသည္။
၉

ဓာတုလက္နက္မ်ားအားဖြံ႔ျဖိဳးေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ စုေဆာင္းျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း ႏွင့္ ၎တို႔၏ဖ်က္ဆီးႏုိင္
မႈစသည္တို႔ကိုတားျမစ္ထားသည့္ UN ကြန္ဗင္းရွင္းကို ျမန္မာအစိုးရက အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္

၁၆

ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရး၊လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာကြန္ဗန္းရွင္း ICESCR အားျမန္မာႏုိင္ငံမွ လက္
မွတ္ထိုးခဲ့သည္။

*Altsean-Burma အဖြဲ႔၏ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျခံဳငံုထားသည့္ ေဒတာေဘ့စ္အခ်က္အလက္ ထည့္သြင္းထား
ျခင္းမ်ားကို ရယူအသံုးျပဳႏို္င္ရန္အတြက္ www.altsean.org/ChronologyHome.php သို႔သြားပါ။*

ဇူလုိင္လအတြင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာမ်ား
“၂၀၁၅

ဇြန-္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏လစဥ္မွတ္တမ္”း

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႔

Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) http://goo.gl/wE0bnH
“ကာကြယ္ေပးသူမ်ားကိုမည္သို႔ကာကြယ္မည္လဲ

-

ျမန္မာႏုိင္ငံမွလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၏အေျခအေနႏွင့္

သင့္ေတာ္ေသာကာကြယ္မႈယႏၱရားတုိ႔ျဖင့္ပတ္သက္သည့္အစီရင္ခံစာ” AAPP/BP http://goo.gl/60x5f1
“ကမၻာ့လူနည္းစုႏွင့္ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏အေျခအေန” အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူနည္းစုအခြင့္အေရးအဖြဲ႕ Minority Rights
Group International (MRG) http://goo.gl/2gYBSs
“လူကုန္ကူးမႈအစီရင္ခံစာ - ၂၀၁၅ ဇူလိုင”္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန US State Department http://goo.gl/eIZisD
“အႏၱာရာယ္ရွိေသာခိုလႈံရာ - ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၏ကေလးစစ္သားဆက္လက္စုေဆာင္းေနမႈ” အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက
ေလးစစ္သားအဖြဲ႔ Child Soldiers International http://goo.gl/HkJJRG
“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အသံတခုတည္းႏွင့္ဘာမ်ားလုပ္ႏုိင္ပါမည္လဲ

-

ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ဘက္မွေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္

ေဒသခံမ်ား၏တုနျပန္
္႔ မ”ႈ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ Karen Human Rights Group (KHRG) http://goo.gl/eGZvAV
“ျမန္မာျပည္ - ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကိုေသာ့ဖြင့္ေပးျခင္း - ျမင့္မားေသာ၊ၾကာရွည္တည္တံ့ေသာ၊အားလံုးပါဝင္ေသာဖြံ႕ျဖိဳးမႈအတြက္နည္းဗ်ဴဟာ
”
အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္ Asian Development Bank (ADB) http://goo.gl/tPHIRL
“ေဆြးေႏြးမႈစာတမ္း - အႏၱာရာယ္အသိေပးေငြေၾကးဖြံ႕ျဖိဳးမႈ” UN ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအစီအစဥ္ UN Development Programme (UNDP)
http://goo.gl/kky2yx
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